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As tecnologias emergentes ligadas à atualização de informação, à integração de widgets e aplicações em plataformas Web e ao acesso à

informação através de dispositivos móveis são, nos dias de hoje, oportunidades determinantes para as bibliotecas de ensino superior no 

âmbito do desenvolvimento de novos serviços de apoio ao utilizador.

“The most striking trend in the evolution of the web appears to be the portable and personal web, which has made possible the development of the 

mobile library (m-library). The m-library is in a similar position to the e-library a decade or two ago - viewed either as promise, threat, or challenge”

(Sun, Chen, Tseng, & Tsai, 2011) 
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Projeto “a biblioteca nas tuas mãos”

Implementação de serviços e plataformas com conteúdos adaptados para acesso por dispositivos móveis, baseada num 

conceito de flexibilidade e abrangência, no âmbito da estratégia global de apoio ao utilizador da Bibliotecas da Universidade de 

Aveiro. Consiste num conjunto de atividades que passam pela promoção do uso de QR Codes nas salas de leitura que remetam 

para serviços, coleções e outros recursos das Bibliotecas da UA e pela configuração das plataformas e conteúdos Web para 

formato lido por telefones móveis.
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1ª fase

�portal Web das bibliotecas da UA em formato mobile -

Wordpress;

� página Web com conteúdos de contexto e apoio;

�seleção das versões e aplicações mobile de recursos e 

fontes de informação na Web;

�conteúdos, mapeamento e criação de QR Codes para as 

salas de leitura.

2ª fase

�sinalética QR Codes nas salas de leitura das Bibliotecas –

portas e estantes;

�QR Codes em materiais impressos para utilizadores;

�esclarecimento e atualização aos colaboradores; 

�apoio ao desenvolvimento da versão mobile do sistema 

integrador de descoberta da UA;

�cartazes de divulgação;

�divulgação e promoção do uso.

Desafios e futuro

� atualização constante;

� criação de novos conteúdos e atualização do site mobile;

� exploração de fontes de informação em formato mobile;

� implementação, divulgação e acompanhamento da versão mobile do sistema integrador de descoberta da UA;

� avaliação do uso e impacto do projeto junto dos utilizadores.


